
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

Os exames constan de dúas opcións diferenciadas: A, con texto en prosa, e B con texto en verso; cada 

unha delas consta de catro partes de distinto valor: 

1.- A tradución será cualificada entre cero (0) e seis (6) puntos. Valorarase positivamente a exactitude da 

tradución proposta e tamén a corrección da expresión escrita e, nomeadamente, a ortografía. 

2.- Unha cuestión de gramática baseada no texto, na que o alumno deberá explicar morfolóxica e 

sintacticamente un fragmento do texto proposto para a tradución; a cuestión será cualificada entre cero (0) 

e un (1) punto. 

3.- Unha cuestión de literatura, a escolla entre dúas, que será cualificada entre cero (0) e punto e medio 

(1,5). 

4.- Na parte dedicada ó Mundo Clásico, o alumno deberá contestar a dúas cuestións, cunha cualificación 

conxunta entre cero (0) e punto e medio (1,5), de xeito que cada cuestión sexa cualificada entre cero (0) e 

¾ de punto (0,75) cada unha. 
 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 

 
1.- TRADUCIÓN. 

Cualificarase entre CERO (0) e SEIS (6) puntos. Valorarase exclusivamente a tradución do texto latino e 

terase en conta a exactitude e precisión no contido e a corrección do resultado na lingua de destino. 

2.- GRAMÁTICA. 

Cualificarase entre CERO (0) e UN (1) punto. Valorarase que se expliquen correctamente todas as 

unidades morfolóxicas do fragmento subliñado e as funcións e estruturas sintácticas a que dan lugar. 

3.- LITERATURA. 

Cualificarase entre CERO (0) e UN e MEDIO (1'5) puntos. Hai que responder a unha soa das dúas 

preguntas propostas, polo que se algún alumno/-a responde ás dúas, terase só en conta a que desenvolva 

en primeiro lugar. Valorarase a exactitude, cantidade e calidade dos contidos referidos exclusivamente ao 

tema preguntado, e a claridade e corrección da exposición. 

4.- MUNDO CLÁSICO. 

Cualificarase entre CERO (0) e UN e MEDIO (1'5) puntos, correspondendo 0'75 puntos a cada unha das 

dúas cuestións que hai que responder entre as catro propostas; se algún alumno/-a responde a máis de 

dúas cuestións, tomaranse en consideración soamente as dúas que presente primeiro. 

Valorarase moi positivamente a explicación precisa e clara de cada aspecto concreto preguntado. 

 

 


